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এক আরব দরেবেশর কথা 
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الحمد هللا رب العالمين، وأشهد أال إله إال اهللا ولي الصالحين، وأشهد أن محمًدا عبده 
 ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

পরম করুামম  সসম দমালল আুাহর নােম  র করিকর সম  �শংসা মহািবে�র 

�িতপালেকর জনযর আিম সাায িদি  আুাহ বযতসত আর তকউ ইবাদেতর দািবদার 

তনই, িতিন নযামিননেদর সাহাাযকারসর এবং আিম আেরা সাায িদি , হারত মলহা�দ 

সাুাুাহ আলাইিহ  মা সাুাম তাার বাাা   রাসসলর শািি বিিষত তহাক তাার উপর, 

তাার পিরবারবগষ এবং সাথসেদর উপরর 

সম� িবে�র মলসিলম ভাইেদর �িত-  

আসসালামল আলাইকল ম  মা রাহমাতল ুািহ  মা বারাকাতল হ 

আপনােদর �িত আমার এই কথাগেলা হে  তগৗরব-মাষাদা, �াধসনতা    উ�িতর 

কথা! এগেলা এমন একজন দরদস বযিির কথা, িািন তচেমিকেলন উ�াহ  বমাননা   

দলবষলতার তশকল তভে� তফললক, আর রেবর ই ামািফক মাষাদা   স�ােনর সােথ 

জসবন াাপন করকর গত শতা�সেত মলসিলম উ�াহ দলবষলতার দশকগেলা  িতবািহত 

করার পর তগৗরেবর পথ হািরেম তফেল, দ� হেত থােক জােহিলমােতর ভ�সভস তকারস 

আগেনর  তঃপর াখন মলসিলম উ�াহ িবশাল মর�ির   উচল -িনচল  দলগষম পবষতমালা 

 িত�ম করার পর তগৗরবমম ইিতহােসর পথ ধেরেকর তখন এ উ�াহ িচিা-তচতনাম 

দল িট িবিেমর উপর তােদর তচাখ িনব� তরেখেকর একিট হেলা তাার গিবয, আর তাার 

গিেবয াা মার িনধষািরত পথেক একিট উ ল আেলা আেলািকত কেরেকর এ উ�াহর 

একিট িনিদষ্ লায আেকর লাযিট হেলা উ�াহর সাধারু রাজানিতক উেনশযর তাটা 

 জষেন এ উ�াহ তার সম  �েচ্া বযম কের, াার উপর তচাখগেলা লায িযর কেরেক 

এবং াা পা মার জনয  দমগেলা আকািকতর আর াার িভিির উপর সংগসন   

দলগেলা একসভস তর  

কেমক দশক াাবৎ কিসন ধাপগেলা  িতবািহত করার পর এবং দসীষ সমম ইসলািম 

তখলাফেতর  নলপিযিতর পর উ�াহ তাার সলিনধষািরত পথ তথেক িবচল যত হেমিকল, দৃি্ 

হািরেমিকল তাার সতয লোযর উপর তথেক, আর তাার গিেবয তপপকােনার জনয 



 
4 

 

সলিনধষািরত পেথ চলেত পথিনেদষশনার  ভাব তবাধ করিকলর তাারা  েনক দেল িবভি 

হেম িগেমিকল এবং উ�াহর একিট বৃহৎ  ংশ িবেদিশ দখলদাির�েক তমেন িনেমিকল, 

পিরচািলত হি ল মানব রিচত আইন �ারার উ�াহ একিট চরম কিসন  বযার মধয 

িদেম  িত�ম করিকল ততিদন পাষি াতিদন না উ�াহর তেন সিােনরা পািথষব 

পদমাষাদােক কলেে তফেল িবে�ােহ তজেগ উেসিকলর উ�াহর জনয তােদর জসবনগেলােক 

িবিলেম িদেমিকল, তযাগ কেরিকল তােদর বযিিগত �াথষেকর উ�াহেক পিরপসুষভােব 

জািগেম তল লেত এবং সাধারু রাজানিতক উেনশয িচিনেম িদেত তােদর সম  শিি 

বযম কেরিকলর তান এ উ�াহ সিসক িদকিনেদষশনা তপেম তার গিবযপােন াা�া 

 বযাহত রাখেত পােরর 

এই উ�াহর সাধারু রাজানিতক উেনশয হল, মলসিলম ভস িমগেলােক �াধসন করা, 

�ল েসডারেদর কতৃষ�   �ভাব তথেক �াধসনতা লাভ করা, ইসলািম শিরমাহ �িতিনত 

করা, আুাহর আইেনর সলশসতল কামার িনেচ িনরাপেদ বসবাস করা এবং তলাকজনেক 

এর িদেক দা মাত তদমার শাইখ উসামা িবন লােদন রহ. িকেলন �খযাত বযিি�েদর 

মেধয একজন, াারা  সাধারু  িদৃষি্ এবং দসরদিশষতার  িধকারস, াারা উ�াহর হাত 

ধরেত সাম এবং উ�াহেক লা�নার জসবন তথেক স�ােনর জসবেন িনেম তােত 

সাম, াােত এই উ�াহ তাার �কৃত গিবয পােন হাাটেত পােরর  

িতিন এমন একিট সমেম বসবাস কেরেকন তা সমমটােত  িধক শিিশালসরা িবে� 

শাসন করিকল, তােদর াা ই া তাই করিকল িক� তােদর িবেরাধসতা করার মেতা 

সাহস কােরা িকল নার পৃিথবস চরম ভম এবং �ােসর সমম  িত�াি করিকলর 

িনাষাতন, আ�াসন এবং ৈ�রাচারস �ভল ে�র মলেখামলিখ হ মার ভেম সবাই ভসত িকলর 

 বােধ চলিকল িমথযাচারর তারা  �েতযর সকল সসমা  িত�ম কেরিকল এবং তীািুা 

কেরিকল, “আমােদর তথেক  িধক শিিশালস আর তক আেক?” মলনািফক এবং াারা 

ঈমােন  পিরুত িকল তােদর মেন আুাহর স�েকষ  িব�াস বৃি� তপেমিকলর আর 

মলসিলমেদর  বযা হেমিকল রােতর তবলা ঝেের কবেল পো একিট তমি-পােলর নযাম, 

তা তমিপাল জাতসাের  থবা  জাতসাের তনকেের হামলাম মৃতল যর িদেক ধািবত 

হেমিকলর 
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এই পিরিযিতেত িতিন ঈমানদারেদর মধয তথেক বাকাই করা িককল তলাক, খলবই সসিমত 

স�দ   সামানয  �শ� িনেম পিরিযিতর তমাকােবলাম দাািেেম াানর খাািট ঈমান এবং 

আুাহর �িত দৃঢ় িব�ােস তাারা িকেলন এক  ননয উদাহরুর িতিন, তাার ভাইগু এবং 

দৃঢ়সংক�ব� আফগান জািত  িবচলতা তদিখেমিকেলন, ফেল আুাহর  নল�েহ 

তসািভেমত ইউিনমন পরািজত হেমিকল; তাার  ি ে�র িনকক একিট �িত ামাম 

পিরুত হেমিকলর 

তসািভেমত ইউিনমেনর পতেনর পর আেমিরকার সমম হেলা তার  �েতযর সসমা 

 িত�ম করারর আেমিরকা �সম শিির �ারা �তািরত হেমিকল, জনগু তার দৃশযমান 

ামতার মাধযেম সে�ািহত হেমিকলর াাই তহাক, আেমিরকা এই িবিেম  েচতন িকল 

তা, আুাহ তােক রািশমার (একিট পরািজত সলপারপা মার) যলািভিিি কেরেকনর 

রািশমার তা পিরুিত হেমেক তােদর  তস পিরুিত হেত চেলেকর 

ইমাম শাইখ উসামা (রহ.) ি�তসমবােরর মেতা ইসলােমর দলগষ আফগািন ােন িফের 

এেসিকেলন তাার ি�ম ভাইেদর মধয তথেক মা� কমজনেক সােথ িনেম; তাারা আুাহর 

�িত দৃঢ় ঈমােনর  িধকারস িকেলন এবং সবিককলর উপর তাার �িত িব�াসস িকেলনর 

মহান আুাহ আনলগতযশসল বাাা আমসরন মলিমনসন তমাুা মলহা�দ উমর মলজািহদ (রহ.) 

তক পিরচািলত কেরিকেলন এই তরু  নিভজ আঞামকেক রাা করেত এবং সাহাায 

করেতর িতিন উদারতা এবং আনলগেতযর এমন এক দৃ্াি যাপন কেরিকেলন াা ভািাম 

�কাশ করা াােব নার এভােব তলাকসংখযা ধসের ধসের বৃি� তপেত  র করল এবং তাারা 

ি�তসম তফরাউেনর মলেখামলিখ হ মার জনয ��িত িনেত  র করলর আেরা একবার 

শাইখ উসামা (রহ.) তবসামিরক িবমান িদেম আেমিরকােক কো জবাব িদেত সাম 

হেমিকেলন; আীাত তহেনিকেলন আেমিরকার  দিপেের  � সংখযক তলােকর মলেখামলিখ 

হ মার পিরবেতষ সম� উ�াহর মলেখামলিখ করােনার জনয আেমিরকােক তটেন িনেম 

িগেমিকেলন িবে�র িবিভ� মমদােনর আর তাই আেমিরকার তসনােদরেক ইরাক এবং 

আফগািন ােনর জলাভস িমগেলােত তজার কের তটেন-তহাচেে তন মা হেমিকলর আেমিরকা 

ইরাক তথেক পরািজত এবং লাি�ত হেম পলামন করেত বাধয হেমিকলর  নযিদেক 

ইসলািম ইমারেতর ৈসনযবািহনসর হােত িনজ তদেশর পরাজেমর �সকােরািি আেমিরকার 
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সােবক ত�িসেড�  বামা কতৃষক তদ মা সেে  তারা আফগািন ােনর জল-কাদাম 

তখেনা আটেক িকলর 

িতিন বযাপকভােব আুাহর পেথ িজহােদর পিরেবশ িফিরেম আনেত সাম হেমিকেলন, 

াা কেমক দশক ধের িনিদষ্ িককল তলােকর মেধয সসমাব� িকলর িজহাদেক িতিন 

‘ িভজাত তেুসর িজহাদ’ তথেক উ�াহর িজহােদ পিরবতষন করেত সাম হেমিকেলনর 

িতিন িজহােদর সলিম্ বসিেক আোল তথেক �বল তবেগ স�লেখ ধাবমান কেরিকেলনর 

আর উিম এই কাজিট আুাহর হকল েম এখেনা চলেক...  

িতিন মলসিলমেদর মােঝ স�ান, �াধসনতা এবং তগৗরেবর মানিসকতা িফিরেম আনেত 

সাম হেমিকেলনর িতিন এমন এক সমেম জািলমেদর িবরে� িবে�ােহ মানবতার 

একিট দরস িশাা িদেমিকেলন াখন তহামাইট হাউেজর সামেন নতজানল হেত এবং 

পরাভস ত হেত মলসিলম উ�াহর ই ার  ভাব িকল নার িতিন িনেজ তার  বযা স�েকষ 

বেলেকন-  

ا ونغامر ي دو�خ
�خ

خ
 و�

ً
ورا  ونعت�ي ... ... �خ

ً
 مضینا نشق الدرب شقا

کباد�خ والنواظر طا ... ... وتد� به أ  یعض علینا الشوك تد� به ا�خ

� به وبصا�ئ یقود  ج
�

خطا�خ من هدى ا�ق دیننا ... ... وأفئدة �  

جر احت بذاك الد�ي خ  و�د مع الر�ن أبلج نوره ... ... تدفق فا�خ

“আমরা তবর হেম পেেিক পথ পারাপােরর জনয এবং আেরাহেুর জনয বাজপািখর 

মেতা তজেগ  েসিক এবং ঝল ািক িনেমিকর 

পেথর কাটাাগেলা আমােদর পদোপেক রিাি কেরেক আর এেত রিারু হেমেক 

আমােদর  দম এবং আআামর 

আমােদরেক সিসক পেথ পিরচািলত কেরেক আমােদর ধমষ, আেলািকত কেরেক 

আমােদর  দম এবং দৃি্েকর 
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আুাহর সােথ আমােদর একিট কসম, তা কসম উ লেক আেরা উ�ল কের আর 

 �কারেক দসর করেত আেলা িব ল িরত কেরর” 

িতিন দৃঢ় �তযম িনেম উ�াহেক তনতৃ� িদেম এমন উ�তাম িনেম তগেকন তা, উ�াহ 

তাার উেনশযগেলা �তযা করেত পােরর িতিন উ�াহর পথেক আেলািকত কের 

িদেমেকন এবং আুাহর রা াম িজহােদর মাধযেম উ�াহেক িবপ�নক পথ তথেক রাা 

কেরেকনর তাার জসবনকািহনস সোহাতসতভােব একিট শা�ত �ৃিত িহেসেব থাকেব 

আর তাার জসবেনর িশাাগেলা হেব ভিবিযৎ �জে র জনয এেককিট গাইডলাইনর 

মলসিলমরা তাার জসবনাদশষেক আদশষ � প এবং তাােক একজন তাাগয তনতা িহেসেব 

তল েল ধরেত  িধক সমথষর িতিন িকেলন তাার সমেমর িকংবদিসেদর মেধয একজনর 

এই কারেু নম তা, িতিন এই  ধম ভৃেতযর িপতা (এজনয আমার উপর তাার হক 

আেরা  িধক) তেব এ কারেু তা, উ�াহ িনজ �ােথষ তাার হােত তনতৃ� তল েল িদেমেকর 

তাার মাধযেমই উ�াহ িনজ  িধকার স�েকষ  বগত হেমেক এবং তাার হাত ধেরই 

উ�াহ আজ িবজেমর �ার�ােি উপিনতর  

আুাহ তাার উপর দমা করনর িতিন িকেলন সতয তীািুাম একজন ইমাম, জািলমেদর 

িবরে� ালে�র একিট �তসক, দখলদািরে�র �িতেরােধ এক কসিতষমান উদাহরু, 

উ�াহেক জা�ত করার জনয িনেজর জসবন িবলােনার একিট উৎকৃ্ উদাহরুর একিট 

তমামবািতর নযাম, তাটা িনেজেক িনঃেশি কের তদম তার চারপাশ আেলািকত করার 

জনযর িনপসিেতেদর িবেশিভােব িফিলি িনেদর সাহাায করার বযাপাের িতিন হেলন 

 নলকরুসম একিট আদশষর এ কারেু তা, িতিন যাপন কেরেকন মলসিলম উ�াহর �িত 

দমাশসলতার একিট উ ল দৃ্াির উ�াহেক ঐকযব� কেরেকন এমন এক শশর 

িবরে�, াার শশতা স�েকষ সকেলই  বগতর উা� মানিসকতা এবং দৃঢ়সংকে� িতিন 

িকেলন বযিত�মসর ৈধোষ  িবচলতা,  নযেদরেক ৈধাষ ধারেু উ�ল� করা, ালে� 

দসরদিশষতা এবং কেসার সাধনাম িতিন িকেলন ভাবগগসর এবং সংামসর আমার মেন 

আেক, তাােক দলপলর  থবা রােতর খাবােরর সমম তদেখিকলাম তকবল ততল, লবু এবং 

রিটর একিট টল কেরা খাি েলনর  
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আমার মলসিলম ভাইেমরা! শাইখ উসামা (রহ.) মলসিলম উ�াহেক সাহাোযর জনয তাার 

জসবন এবং স�দ বযম করার পর উ�াহেক মলি করেত এবং এই উ�াহর মােঝ 

একিট পলুজষাগরু সৃি্ করেত তাার আআােক  উৎসগষ কেরিকেলনর িতিন তাার রি 

িদেম তাার কথার সতযতা তীািুা কেরিকেলনর “মলসিলম জািত তাার জনসাধারু এবং 

পলরিেদর মাধযেম জািলমেদর পরািজত করেত এবং তােদরেক উৎখাত করেত 

িনি�তভােব সাম হেব িবইািনুাহর”  

াােদর এই  �সকােরর সামতা রেমেক তাারা জািলমেদর িবরে� তজেগ উসেত, 

দলনষসিতর শাসন পিরবতষন করেত, দখলদাির�েক  �সকার করেত এবং ইসলািম 

মসলযেবােধ িফের আসেত একিট  নলে�রুা িহেসেব শাইেখর দৃ্ািেক কােজ লাগােত 

পােরর 

তহ মলসিলমরা! আুাহর বাুসেক �রু করন- 

ِه كم ِمن ِفئة قِليل
ّ
ِذين يظّنون أّ��م مالقو الل

ّ
 ﴿ قالوا ال طاقة لنا اليوم ِبجالوت وجنوِدِه قال ال

ً
ة غلبت ِفئة

ه مع الّصاِبِر�ن﴾
ّ
ِه والل

ّ
 ِبِإذِن الل

ً
 كِث��ة

“তারা বেলিকল, আজেকর িদেন জাললত এবং তার তসনাবািহনসর সােথ াল� করার শিি 

আমােদর তনইর াােদর ধারুা িকল তা, আুাহর সামেন তােদর একিদন উপিযত হেত 

হেব তারা বার বার বলেত লাগল, সামানয দলই িবরাট দেলর তমাকােবলাম জমস হেমেক 

আুাহর হকল েমর আর াারা ৈধাষশসল আুাহ তােদর সােথ আেকনর” (সসরা বাকারা, 

আমাত ২৪৯)  

তাার বাুসগেলা �রু তরেখা-  

 ونجعلهم الواِرِث�ن﴾
ً
ِذين استضِعفوا ِ�� األرِض ونجعلهم أِئّمة

ّ
 ﴿ونِر�د أن نمّن ع�� ال

“ভস িমেত াােদরেক দলবষল করা হেমিকল আমার ই া হেলা তােদর �িত  নল�হ করার, 

তােদরেক তনতা বািনেম তদ মার এবং তােদরেক তদেশর উিরািধকারস করারর” (সসরা 

কাসাস, আমাত ০৫) 
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ه أشّد 
ّ
ِذين كفروا والل

ّ
 بأس ال

ّ
ه أن يكف

ّ
 نفسك وحّرِِض املؤِمِن�ن ع�ىى الل

ّ
ف ِإال

ّ
ِه ال ت�ل

ّ
﴿فقاِتل ِ�� سِبيِل الل

﴾
ً

 بأًسا وأشّد تنِكيال

“আুাহর রােহ াল� করেত থাকল ন, আপিন িনেজর সিা বযতসত  নয তকােনা িবিেমর 

িজ�াদার ননর আর আপিন মলসলমানেদরেক উৎসািহত করেত থাকল ন, শস�ই আুাহ 

কােফরেদর শিি-সামথষ খবষ কের তদেবনর আর আুাহ শিি-সামেথষর িদক িদেম 

 তযি কেসার এবং কিসন শাি দাতা”র (সসরা িনসা, আমাত ৮৪) 

রাসসললুাহ সাুাুাহ আলাইিহ  মা সাুাম-এর বাুস �রু করন-  

ه لك ولِو اجتمعوا  ...
ّ
 ��ىيء قد كتبه الل

ّ
واعلم أّن األّمة لِو اجتمعت ع�� أن ينفعوك ��ىيء لم ينفعوك ِإال

ه عليك رِفعِت األقالم 
ّ
 ��ىيء قد كتبه الل

ّ
وجّفِت الّ�حفع�� أن يضّروك ��ىيء لم يضّروك ِإال  

“তজেন তরেখা! ািদ সম� মানবজািত ততামােক সাহাায করার জনয একি�ত হম তবল  

আুাহ তা‘আলা ততামার জনয াা িনধষারু কের তরেখেকন তারা তা তথেক সামানয 

পিরমাু তবিশ সাহাায করেত পারেব নার আর ািদ তারা ততামােক আীাত করার জনয 

একি�ত হম তাহেল  আুাহ তা‘আলা ততামার জনয াা িনধষারু কেরেকন তা বযতসত 

 নয তকােনাভােব ততামােক আীাত করেত পারেব নার কলম উিসেম তন মা হেমেক 

এবং পৃনাগেলা  িকেম তগেকর” (সলনােন িতরিমাস) 

তাই আপনারা রেবর িকতাব এবং রাসসল সাুাুাহ আলাইিহ  মা সাুাম-এর সল�াহেক 

দৃঢ়ভােব আাকেে ধরনর উ�ত জািলমেদর িবরে� িবে�ােহ তজেগ উসল ন এবং আুাহর 

রােহ িজহােদর িদেক িফের আসলনর িব�েবর সফর চািলেম তােত আপনােদরেক 

উৎসািহত   উনস� কের ইমাম উসামা (রহ.) এই পৃিথবস তকেে চেল তগেকনর  

এই সকল িবে�ােহর সফলতা লােভর পসেবষই সমাি�  থবা পথপিরবতষেনর বযাপাের 

আপনােদরেক সতকষ কের তগেকন এবং তাভােবই তহাক না তকন িতিন একিট 

আঞানেক তাৗিিকভােব বলিঝেম িকেলন এবং সলার বাচনভি�েত উপযাপন 

কেরিকেলনর তাটা সগবত কখেনাই পসুষতা লাভ করত না, ািদ এই উ�াহেক সলরাার 

একিট শিি না থাকতর আর তসই শিি তাটা আমােদর উ�াহর িনধষািরত গিবয পেথ 

তাার সফরেক সলরিাত করেত পাের তা আুাহর পেথ িজহাদ কাো  নয িককল নমর 
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ািদ িজহাদ না থাকত তাহেল উ�াহেক তপকেন হটােত শশরা বারবার আ�মু করত;  

এ উ�াহ ধল ােক ধল ােক মরত িক� �িতেরাধ করেত পারেতা নার তশি  বিধ আমােদর 

ধেমষ আুাহর রােহ িজহাদ একিট িনধষািরত হকল মর এিট তােদর জনয স�ান এবং 

�াধসনতার  থষ বহন কের াারা এেক �হু কেরেক, আর তােদর জনয  বমাননা   

 স�ান, াারা এেক পিরতযাগ কেরেকর  

রাসসললুাহ সাুাুাহ আলাইিহ  মা সাুাম বেলেকন-  

 ال ينِ�عه ِإذا تبا�عتم ِبالِعينِة ، وأخذتم أذناب البقِر، ورِضيتم 
�

ه عليكم ذال
ّ
ط الل

ّ
ِبالّزرِع، وتركتم ا�ِجهاد، سل

 حّ�ى ترِجعوا ِإ�� ِديِنكم

“াখন ততামরা সলদস তলনেদেন জিেেম পেেব, গরর তলজ ধের রাখেব ( থষাৎ িনেজেক 

দলিনমাবস কাজ কেমষ বয  রাখার তামন প পািখ লালনপালন), কৃিিকাজ িনেম স�্ 

থাকেব এবং িজহাদ পিরতযাগ করেব তখন আুাহ তা‘আলা ততামােদর উপর লা�না 

চািপেম তদেবন, তাটা িতিন লাীব করেবন না ততিদন পাষি াতিদন পাষি না ততামরা 

�সম �সেন (িজহােদ) িফের আসেবর” 

আরব বসি িব�ব-�াধসনতা-স�ােনর বাতষা িনেম এেসিকল, তেব উ�াহ িনেজেদর 

�িতরাার জনয একিট �িতরাা বািহনস রােখিন এবং রােখিন একিট ধারােলা 

তরবাির , তাই শশরা �চে শিিেত আীাত কের তােক পথচল যত কের িদেমেকর 

তহ িনাষািতত মলসিলম উ�াহ! িনাষাতন এবং  তযাচােরর িবরে� িবে�ােহ তজেগ উসল নর 

আেমিরকার এেজ�েদর িবরে� িবে�াহ করন, তােদরেক উৎখাত করেত সশ� 

িবে�াহ  র করন এবং কলযােুর শিরমাহেক �িতিনত করনর তকননা তারা বলেঝ না 

শািির ভািা, আর না তােদর সােথ শািির বযবহার করা াামর  � বযতসত  নয তকােনা 

িককলই তােদর িবরে� উপোাগস নম এবং আুাহর রােহ িজহাদ কাো আর তকােনা িককল 

তােদর  িের ভেমর স�ার করেত পাের না, তকননা একিট তলাহােক তকবল একিট 

তলাহার মাধযেমই তভাাতা করা াামর  

তা িবে�ােহ আমরা উ�াহেক আঞান করিক, তসটােত সফলতার �েমাজনসম 

উপাদানসমসহ  বশযই থাকেত হেবর �থেম ভাবনা এবং সেচতনতার �সাের িব�ব 
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ীটােত হেব, তান জনসাধারু পরবতষস ধােপর জনয ��ত থােকর তান তােদর জানা 

থােক তা, তকন তােদর  বশযই িবে�াহ করেত হেব এবং কখন িবে�াহ করেবর তােদর 

চস োি গিবয স�েকষ  বশযই ্্ ধারুা থাকেত হেবর 

�থম ��িটর উির হেলা- মলসিলম জনসাধারু আুাহর এক�বােদ দৃঢ়ভােব িব�াস 

যাপন কের িবে�াহ  র করেব এবং স�সুষ সাবষেভৗম� ইসলািম শিরমেত িফিরেম 

আনেত হেবর এেক তহফাজত করেব শাসক কতৃষপা, আর �েতযক প�িত   িবধােনর 

জনয দিলেলর একিট পেম� যাপন করেবর মলসিলম জনসাধারু িবে�াহ করেব িশরক 

বা ‘বহই�রবাদ’ �ংস করার জনযর  োৗিিক মানবরিচত আইেনর মাধযেম িশরেকর 

তা শাসন চলেক, তা উৎখাত করার জনযর এই সকল মানবরিচত আইন দসর করেব 

তা হসেদর নযামপরামুতা িদেম আর ইসলািম শিরমত পিরপসুষভােব �িতনার মাধযেমর 

িনপসিেত মলসিলম জনতা িবে�াহ করেব াখন তারা বলঝেত পারেব ইসলাম এবং 

�ল েসেডর মােঝ �োর বা বতা এবং আেরা বলঝেব তা, িনধষািরত িবজম তকবল তখনই 

 িজষত হেব াখন  ভযিরসু শশ এবং তােদর �ল েসডার �ভল েক পরািজত করা সগব 

হেবর 

মলসিলম জনতা বতষমান দলনষসিত-দলঃশাসেনর িবরে� তসা�ার হেমেকর আমােদর মহৎ 

এবং মহানলভব শিরমাহ হেত তােদর িবচল যিতর পর তথেক পি�মা �ল েসডারেদর 

আিধপতয, বহিব ৃত রাজানিতক- থষানিতক দলনষসিত, সামািজক  িবচার,  তযাচার এবং 

িনপসেন িদনিদন তবেেই চলেকর 

মলসিলম জনতা িবে�াহ করেব একিট িশ্াচারস�ত �াধসনতা এবং স�ােনর জসবেন 

বসবাস করেত, আসমানস িবচার-িনভষর দমাশসল কামাম জসবনাাপন করেত, তাখােত 

থাকেব না সাদা এবং কােলার �িত  নল�েহ তকােনা �কার ৈবিময, থাকেব না গরসেবর 

িবরে� ধনসর িনপসেনর তেব পাথষকয থাকেব ধািমষকতার িভিিেত, তাখােন দলবষল এবং 

িনপসিেতরা হেব শিিশালস   স�ািনত, াতাু পাষি না তােদর  িধকার িফিরেম 

তদ মা হমর আর শিিশালস জািলমরা হেব দলবষল এবং লাি�ত, াতাু পাষি না তসই 

 িধকার িফিরেম তদেব, াা তস  নযামভােব জবরদখল কেরিকলর আসমানস 

নযামিবচােরর িবধান তাটা পরামশষেক কের মানদে, উ�াহেক শাসক তথেক িহসাব 
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িনেত সলোাগ তদম, কলযাু   ম�েলর িব ার ীটাম, আর িনি�ত কের সা�দািমক 

ব�েনর িব �তা, সততা   শিিমিারর  

মলসিলম জনসাধারু িবে�াহ করেব াখন তারা বলঝেত পারেব তা, তােদর িবে�াহ 

সততা, পিব� উেনশয, মহৎ লায এবং আুাহর রােহ িজহােদর মাষাদাম উ�সত হেব, 

তাটা এই পৃিথবসেত স�ান আর আিখরােত িবশাল সফলতার 

আর ি�তসম �ে�র উির স�ে� গর�পসুষ কথা হেলা, দলিট কলযােুর একিট হেলা এই 

িবে�ােহ  ংশ�হুকারসেদর গিবযর তামনিট মহামািিত রব জািনেমেকন- “িবজম, াা 

তােদর গিেবয তপপকােনার ফলাফল� প তারা উপেভাগ কের এবং তােদর আকাকার 

বা বামনর  থবা আুাহর পেথ শাহাদাত বরু করার মাধযেম উপেভাগ কের”র 

িনধষািরত িবজম  জষন করেত হেল উ�াহেক একিট কিসন পথ  িত�ম করেত হেবর 

াখন উ�াহর এই বসেররা াুযামস দল িনমা তকেে সবেচেম ি�ম স�স ‘আুাহ’র কােক 

চেল াােব, তাখােন তােদর জনয এমন িককল  েপাা করেক, াা তকােনা তচাখ কখেনা 

তদেখিন, তকােনা কান কখেনা তশােনিন, আর না তকােনা মানব দম তা ক�না করেত 

পােরর 

এই জাগরু আুাহর রােহ িজহােদর জনয ��িত তন মােক আবশযক কেরর আুাহ 

তা‘আলা বেলেকন-  

 ﴿وأِعّدوا لهم ما استطعتم ِمن قّوة﴾

“এবং তােদর িবরে� ��িত না  াাই ততামরা পারর” (সসরা আনফাল, আমাত ৬০)  

এবং িতিন আর  বেলেকন-  

﴾
ً
 ﴿ولو أرادوا ا�خروج ألعّدوا له عّدة

“আর ািদ তারা সামেন এিগেম াা মার ই া করত, তেব তারা িককল না িককল সর�াম 

 বশযই সং�হ করতর” (সসরা তা বা, আমাত ৪৬) 
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কতৃষপোর দািম�শসল তলাকজন এবং সাধারু মলসিলম জনতার মােঝ তবাঝাপো 

জনগুেক উনস�-উৎসািহত করেত এবং একিট গুজাগরেুর জনয তােদরেক ��ত 

করেত গর�পসুষ ভস িমকা রাখেবর একিট সফল িবে�ােহর উপাম হেলা- তার লায-

উেনেশযর বযাপাের জনতার মেধয সেচতনতা বৃি� করা, াা একজন মহাজানসর 

শিরমেতর সােথ স�িতপসুষ হেবর 

ালবকেদরেক শারসিরকভােব ��ত করেত সামিরক �িশাু এবং াল� িবিেম দা কের 

গেে তল লেত হেবর এটা হেত পাের তােদরেক তকােনা দল বা বযিিগতভােব িজহােদর 

মমদােন পাসােনার মাধযেম, তান তারা ােথ্  িভজতা  জষন করেত পােরর আর এিট 

চািলেম তােত হেব াতাু পাষি না ��িত স�সুষ হম এবং জনতা একিট িব�েবর 

জনয ��ত হমর তান একিট িবে�ােহর  ল িল� চস োিভােব কিেেম পেে, এিটর 

আে�মিগিরর মেতা জাগরু তান জািলমেদরেক  পসািরত করেত পাের;  তযাচার, 

 িবচার এবং  বমাননা তথেক জনসাধারুেক মলি কের আুাহর শিরমাহ কােমম 

করেত পােরর �াধসনতা  েনক মসলযবান, এিটর দাম  তযািধকর �াধসনতা একিট বযালট 

বাে� মসলযহসন কাগেজর কতগেলা টল কেরা িদেম  জষন করা াাম না, আর না 

বহই�রবাদস বা িশরিক পালষােমে� তাাগদান কের করা াাম, তাটা মানবরিচত আইন 

�ারা পিরচািলতর �াধসনতা  িজষত হেব চস োি উদারতা, িনঃ�াথষ উৎসগষ, িজহাদ এবং 

শাহাদােতর মাধযেমর এক জামাআত শহসদ হেম াাম, আর এর িবিনমেম উ�ত আাাদ 

হেম াামর  

خ موت أو حیاة              فِإن رم�� نع�ي الدهِر فاشقوا  وقف�� بني

حرار � يسقوا ويسقوا
ئ
�نا�ي            ِإذا ا� ب �جِ ي وي��

 ومن يس��

ي ا�ماِلك �لضحا�ي             و�
ق و� یبيخ ِ ي ا�قوق و� �ي

یديخ  

�ى ِفدًى �مو وِعتق
ئ
ي ا�

خ
جیال حیاة          و�

ئ
ي القت� ِ�

 ف�خ

جة یدق ب             ِب� ید م�خ یِة ا�مراِء �ج  وِللحر
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“ততামরা মরু   জসবেনর মাঝখােন দািেেম আেকা! ািদ ততামরা খলিশ   আনোর 

কামনাকারস হ , তাহেল খলব তমহনত কর! 

তক এমন রেমেক, তা িনেজ  মৃতল যর তপমালা পান করেব এবং  নযেদরেক  পান 

করােব? াখন �াধসন পলরি-ই এমন করেত  াম হেম তগেক! 

সালাতানােতর িভিিসমসহ কমেজার    ামেদর উপর গেে ততালা হমনা! এবং 

 িধকার িভাার নযাম বয়ন করা হমনা! 

আগামস বংশধরেদর িজোগসর িভিি তসই মৃতল যর মােঝই সল� রেমেকর ইহাই 

বাসেদরেক দলঃখ   তপেরশািন তথেক আজািদ   মলিির আশা   ভরসার 

এবং আজািদর পথ রেি রি�তর রেি �িতিট আীােতই �ংস রেমেক...” 

 

তহ সতযবাদস আেলমগু! সতযেক িনভষসকভােব তীািুাম শাইখ উসামা (রহ.)-এর 

দৃ্ািেক  নলসরু করন! 

তহ উদার বযবসামস এবং বিুকগু! আুাহর পেথ বযম করার মাধযেম তাার (শাইখ 

উসামার) সমান হেত বা তাােক কািেেম তােত তচ্া করন! 

 েহ মাষাদাবান ালবক! শাইখ আুাহর রােহ িজহােদ তাার তাৗবন  িতবািহত কেরেকন, 

তাই ততামােদর তাৗবনেক িজহােদ উৎসগষ কর! 

তহ মহান মলজািহদগু! শাইেখর িজহাদ এবং তাার পির�ার   িব � বাতষাম উ�াহর 

সােথ স�েকষর বা বতা খলােজ পােবন, তাই তাার পথেক  নলসরু করনর তাার বাতষােক 

তহফাজত করন িবচল যিত এবং িভ�মলখসকরু তথেক, চরমপ�া এবং ৈশিথলয তথেক! আর 

তাার উিরািধকারসেদর  নযতম একজন তহান! াারা শাইখেক ভালবােসন তােদর �িত 

আিম বলেত পকা করব তা, ‘আপনােদর ভালবাসােক কােজ পিরুত করন! 

পিরসমাি�েত আিম সাধারুভােব সকল মলসিলমেক আঞান করিক �িতেশাধ িনেত 

আেমিরকানেদর তথেক, শাইখ (রহ.)-এর হতযাকারসেদর তথেক; িবেশিভােব তােদর 
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তথেক, াারা এই জীনয  পরােধ  ংশ�হু কেরিকলর আুাহ বসর মলজািহদ হজরত 

আইমলব আল  মাদষািকেক (ইসলািম ইমারেতর মলজািহদ এবং ৈসিনক, আমরা তাােক 

শহসদ িহেসেব মেন কির) পিরচািলত কেরিকেলন এেবাটাবােদর ালে�র পর 

আেমিরকানেদর কিতপম তথেক �িতেশাধ িনেতর আিম আুাহর কােক �াথষনা কির, 

আুাহ তান তােক শহসদ িহেসেব কবলল কেরন এবং সেবষা� পলররার িদেম স�ািনত 

কেরনর  

পিরেশেি আিম িককল উৎসাহমসলক কথার উেুখ করেত পকা করব এই সকল প�িি 

িদেম- 

ال مضاء خ ي سوح ال�خ
خ

داد � خ ن سیوفنا *** ��
ئ
ی� �ج مر

ئ
 قولوا �

جو من الرب الک  لقطع رقاب� *** ��
ً
عة ر�ي عطاءستظل م��  

سنون ب�ء  *** وشبابه � �ي
ً
مام رخیصة  أظنن�� روح ا��

ء  وإ�ج
ً
 � ورب العرش إن إمامنا *** � زال ینبض رفعة

ي کفی�� *** ببناء جیل یعشق ا�یجاء  فدماء أ�اب النيج

ق� يشع ضیاء
ئ
اده *** وع� ريج ا� تد من �بول نور �ج  �ي

عوا لنا *** من � م� ��خ ولو �ج  ولواء و� �خ
ً
فرقة  

داء خ ال�� ني خ نان �خ ي من تنوش سیوفنا *** وإ� ا�ج
�خ  للنار �ي

 

“আেমিরকােক বেলা তা আমােদর তরবাির আেক, াল�োে�  ধল তােদর িতাতা বৃি� 

করেত হেবর 

তাারা  িবচিলত থাকেব ততােদর িশরে দ করেত, মিহমািিত রেবর কাক তথেক 

পলররােরর আশামর 
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ততারা িক িচিা কিরস তা, ইমােমর আআার মসলয স া? আর তাার তরুরা বদলা িনেত 

সাম হেব না? 

না, আরেশর �িতপালেকর কসম! আমােদর ইমাম মাষাদা এবং �িতেরােধ জািগেম 

তল লেত সবষদা তচ্া চািলেম তগেকনর 

নবস সাুাুাহ আলাইিহ  মা সাুাম-এর স�সেদর রিই ােথ্, একিট �জ েক 

জািগেম তল লেত, াারা াল�েক ভালবােসর 

এই িজহােদর আেলা কাবলল তথেক  র কের স�লখপােনর সবিককল আেলািকত করেব, 

এর আেলাকর�স আল-আকসার পাহােগেলােক করেব উ ল এবং দসি�মমর 

আুাহ আমােদর সাহাাযকারস, এমনিক ািদ তারা �েতযক  �ল তথেক আমােদর 

িবরে� একি�ত হমর 

আমােদর তরবাির �ারা তােদরেক ্শষ করেল তারা জাহা�ােম চেল াােবর আর 

জা�ােতর বাগানগেলার জনয আমােদর শহসদেদরেক িবদাম িদেত আমরা আেদশ 

কির”র 

আুাহ তা‘আলা তাার কাজকেমষর উপর সবষশিিমান, িক�  িধকাংশ তলাকই তা জােন 

নার আর আমােদর সবষেশি �াথষনা হেলা এই তা, সম  �শংসা আুাহর জনয, িািন 

মহািবে�র �িতপালকর 

 وآخر دعوانا أن ا�حمد �ِ رب العامل�ن


